
9:a. d-e paren die- gingen trouwen vandaar d.e uitclruk-king ttond.er de gebooi-staanrt. ---

M.H.J.pennlngs

rn het voorgaande artikel wordt gesproken overddn van de werkiAnfreaen-van Oe vorster.ult een reglement op d.e functie """-voister van om-streeks het jaar 17oo kunnen we opmaken, wat iot -
zitrn taak werd gerekenil. r-------r

- - Hij moest d.e nensen dagvaarden voor de schepen-bank en d.an tijdens d.e recfitriti:-"g""-"oo" ;;";5#-gl_I3"ht staan en hen die geroepen-werden; bid;;-J_aIen.
Hij moest de bevel-en aflazen en ook, zoals we bovenzagen, de bekenclmakingen.
xen and.ere taak was rret rvaken, aIs het AllerheiliE-ste weral rondged.ragen in of tuiten ae i<er[.-riij-*8""ter op.letten, d-"t er geen ongereger-dheden voori.ra---men tijdens de heilige d.0ensf,en.-

Ook moest hij toezien op de sluiting van d.ecaf6ts Is avonds-ora tlen unro
we lezen verder over het waken tegen landlopers,

*i" de- omgeving wel eens onveilig m.*[ien. Ook iei '
toezlcht _op de peel en het getruik auJv"o vlel on-
1"" zitrn bemoeilngen. Deze Iaak werir. verlicht aoord.e peelmeesters.

De vorster moest tenslotte amestaties verrlch-ten en zo nod.ig mensen verbannen ooor ze over degrens te zetten en de gevangenen bewaken.
Gelukkig was er i-n-Geneit ook een ondervorsterals helper. rn het reglement staat uitanrkr."ri]tr-

$"! zii zonder toestemning Gemert niet mkchten-v6r-laten' 
M.trrocL,wljst

I4I I {$E - q H99-r- I g Isg c - 1 I 9Z )
rn een rond.schrijven van cre Rektor van ile La-tljnse school aan alre oud-leerlingen wordt oniler

meer neld.ing gemaakt van een aardige bijzonderheid
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in verband. met het feit, d.at de school ind.ertijd
wercl overgebracht van de Ruijschenberghstraat naar
het Frans Brugske. Hij vermeldt namelijk dat vlak
achter het huldige schoolgebouw een temein ligt
van circa 5 H.A., dat 1n 1587, het jaar, waarln van
Ruijsschenbergh de latijnse School stichtte, oolc
cloor cle Stichter aan d.e school was gesehonken,
De bancl met het ver]ed.en is claariloor hehouden.
WE\MRSOPSTA}ID

lIi j verwi j zerL onze lezers naa.r een interessant
artj-kel over de ileversopstand. in Genert in llet jaar
1849 in ttBrabants Heemlr jaargang XVII nr. 2 (maart-
april 1965) van c1e hand. van U.Hens.

WA?INSCTIIIDIIN van d e VAl[ GEIIERTS

In d e 'rDe llapens van d.e Ned.erlandse Ad.elrr het
bekend.e werk van Rietstap, worden d.r:ie families Van
Gemert genoemd met het gebied, waar ze hoofilzake-
lijlr voorkwamen en het wapen dat ze voerden.
De eerstgenoeuc.e familie is die van d.e oudstbekende
heren van het dorp.
1" Van Gemert tot Ge:::ertt In zwart d.rie zilveren

fr6ef61aAe[-2-en-T ge$laatste en van e]-kand.er af-
gewend.e posthoorns, die ter rechterzijd.e zwart
en ter linkerzijd.e zil-ver. De mondingen onlaag.

2. Van Gemert (Srabant): fn rood. 3 palen van vair.
Daarblj een goud.en schild.]roofd beladen net een
lopend.e rod.e hazevrind..

3. Van G&rt (Den Sosch) : In rood. 1 goud.en hanen',
2 en 1 geplaatst. 

.t

( aIle ilrie families zitrn van uitgestorven en nog
nlet weer erkend.e adel)
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